
*Cena nie zawiera podatku VAT.   Lista zakupów.

Produkty 
higieniczne Bella
• różne rodzaje i opak. 

Kosmetyki do opalania Dax
• różne rodzaje i opak.  

Kosmetyki Dove
• różne rodzaje i opak. 

-30%
do

przy zakupie 
2 szt.

-30%
do

produkty 
Bella

-50%
Kosmetyki 

Dove

do

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
••• • •• •••••• •••••••••••

P iekniej
na wiosnę

,
Więcej aktualnych promocji znajdziesz na

15, 22.04 hale nieczynne.   1-IN-MACS-0918-A
Oferta handlowa ważna od 10.04 do 23.04.2018 
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2 *Cena nie zawiera podatku VAT.

3. Mydło antybakteryjne Carex
• różne rodzaje 
• opak. 100 g • ceny 1 opak. od:  

1,79* (2,20 BRUTTO)

Mydło 
w płynie 
On Line
• opak. 5 l 
• cena 1 opak.  

14,59* (17,95 BRUTTO)

2. Mydło w płynie Carex
• różne rodzaje • opak. 250 ml 
• cena 1 opak.  

3,29* (4,05 BRUTTO)

Mydło w płynie 
On Line
• różne rodzaje 
• opak. 500 ml 
• cena 1 opak.  

2,59*
(3,19 BRUTTO)

4. Mydło w płynie 
Palmolive
• różne rodzaje 
• opak. 300/500 ml 
• ceny 1 opak. od:  

4,19* (5,15 BRUTTO)

1. Mydło w płynie Luksja - zapas
• różne rodzaje • opak. 400 ml • cena 1 opak.  

2,69* (3,31 BRUTTO)

VAT.*CeCCeCeCenananana nienienieenie zazzazazazawiewiewiewiewierarra rara ra podpodpodpodppodatkatkaatku VVu Vu VAAA

Mydło kremowe 
Familijne
• opak. 5 l 
• cena 1 opak.  

12,29* 
(15,12 BRUTTO)

1

2

3
4

Skora
jedwabiście

miękka

,

Wygodny
dozownik

Łagodne 
dla skóry

Duże
opakowanie
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3Po więcej ofert wejdź na

Suplementy 
Krüger
• wybrane rodzaje 
• cena 1 opak.  

3,99* 
(4,31 BRUTTO)

Szampon do włosów 
Garnier Botanic 
Therapy
• różne rodzaje 
• opak. 400 ml 
• cena 1 opak.  

8,79* 
(10,81 BRUTTO)

Kosmetyki do twarzy
L'Oréal  Men Expert
• różne rodzaje i opak.

uplementy

Krem do twarzy 
Perfecta Azjatica
• różne rodzaje 
i opak. 
• opak. 15/50 ml 
• ceny 1 opak. od:  

15,99* 
(19,67 BRUTTO)

Prezerwatywy 
New Caress
• różne rodzaje 
• opak. 3 szt. 
• cena 1 opak.  

1,99* 
(2,15 BRUTTO)

Kosmetyki 
do golenia Arko
• różne rodzaje 
i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

3,59* 
(4,42 BRUTTO)

Kosmetyki 
do pielęgnacji 
stóp Scholl
• różne rodzaje i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

14,49* 
(17,82 BRUTTO)

Żel pod prysznic Rexona
• różne rodzaje • opak. 400 ml 
• cena 1 opak.   

8,59* (10,57 BRUTTO)

5,99* 
(7,37 BRUTTO)
-30% PRZY 
ZAKUPIE 2 OPAK.

9,99* 
(12,29 BRUTTO)
-31% PRZY 
ZAKUPIE 2 OPAK.

Nowości

Regeneracja
Twoich 
włosów

-20%
do

kosmetyki 
do twarzy L'Oréal 

Men Expert

Dla niej
i dla
niego
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Mleczko do ciała Garnier
• różne rodzaje • opak. 400 ml 
• cena 1 opak.  

10,59* (13,03 BRUTTO)

Żel pod prysznic Luksja
• różne rodzaje 
• opak. 500 ml 
• cena 1 opak.  

5,49* 
(6,75 BRUTTO)

Ciało
gładkie

i zadbane

o ciała Garnier

Płyn 
do kąpieli 
Luksja
• różne rodzaje 
• opak. 1 l 
• cena 1 opak.  

5,69* 
(7,00 BRUTTO)

Żel pod 
prysznic STR8
• wybrane rodzaje 
• opak. 400 ml 
• cena 1 opak.  

7,29* 
(8,97 BRUTTO)

Długotrwale 
nawilża Mydło 400 ml

GRATIS

Oczyszcza 
i odświeża

Wygodna 
pompka
dozująca

Przy 
zakupie 

STR8 żel pod 
prysznic 400 ml 

drugie opak. 
50% taniej

Żel pod prysznic 
Nivea
• różne rodzaje 
• opak. 500 ml 
• cena 1 opak.  

7,69* 
(9,46 BRUTTO)

Żel pod prysznic Apart
• różne rodzaje i opak. 
• poj. 400/500 ml 
+ mydło 400 ml GRATIS 
• cena 1 opak.  

5,39* (6,63 BRUTTO)

ŻŻŻŻŻŻ
a

Żel pod prysznic Fa
• różne rodzaje 
• opak. 400 ml 
• cena 1 opak.  

5,69* (7,00 BRUTTO)

Żel pod prysznic Palmolive
• różne rodzaje • opak. 750 ml 
• cena 1 opak.  

8,15* (10,03 BRUTTO)

-30%
do

Kosmetyki 
do pielęgnacji 
ciała Vaseline

Kosmetyki 
do pielęgnacji 
ciała Vaseline
• różne rodzaje 
i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

10,99* 
(13,52 BRUTTO)

4 *Cena nie zawiera podatku VAT.
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5Po więcej ofert wejdź naęcej ofert wejdPo więę

Płyn micelarny 
L’Oréal
• różne rodzaje 
• opak. 400 ml 
• ceny 1 opak. od:  

12,29* 
(15,12 BRUTTO)

Antyperspirant Fa
• różne rodzaje i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

4,59* 
(5,65 BRUTTO)

Dezodorant 
do ciała 
Rexona
• spray, sztyft, 
roll-on 
• różne rodzaje 
• opak. 1 szt. 
• cena 1 opak.  

6,99* 
(8,60 BRUTTO)

PP
L
•
••
•

(

Kosmetyki do pielęgnacji 
twarzy Garnier
• różne rodzaje i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

10,59* (13,03 BRUTTO)

Kosmetyki 
marki AA
• różne rodzaje 
i opak.

Kosmetyki 
do pielęgnacji 
twarzy Bielenda
• różne rodzaje 
i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

8,59* 
(10,57 BRUTTO)

    D obry 
demakijaz.
to podstawa pielęgnacji 
twarzy. Płatek nasączony 
odpowiednim preparatem 
przyłóż do powieki, 
odczekaj, aż tusz i cienie 
się rozpuszczą. Cienie 
zmywaj od zewnętrznego 
do wewnętrznego kącika 
oka, a tusz pionowymi 
ruchami z góry na dół. 
Twarz myj okrężnymi 
ruchami, zaczynając od 
policzków, przez szyję, 
podbródek, nos aż po 
czoło.

Płatki kosmetyczne 
do demakijażu 
Cleanic
• pak. po 3 opak. x 80 szt. 
• cena 1 opak.  

2,59* (2,80 BRUTTO)

Zawsze
pod ręką

Delikatnie
oczyszcza

Chusteczki 
odświeżające Cleanic
• różne rodzaje 
• opak. 15 szt. 
• cena 1 opak.  

1,69* (2,08 BRUTTO)

Dezodorant 
do ciała Nivea
• różne rodzaje i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

6,49* (7,98 BRUTTO)

Twarz
pełna

blasku

-37%
do

kosmetyki 
AA
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6 *Cena nie zawiera podatku VAT.CeCeCCCC nanaa nienienienienieienie zazazazazazawiewieww*CCC*CCCC eeeerara podpodop atkkkkatkkkkkatku Vu VVVu Vu Vuuu ATATTeeee

Szampon 
do włosów 
Familijny
• dwa rodzaje 
• pak. po 
2 szt. x 1 l 
• cena 1 szt.  

4,59* 
(5,65 BRUTTO)

Szampon/Odżywka 
Pantene
• różne rodzaje
 • opak. 400/300 ml 
• ceny 1 opak. od:  

9,99* 
(12,29 BRUTTO)

Szampon 
do włosów Elseve
• różne rodzaje 
• opak. 250 ml 
• cena 1 opak.  

7,99* (9,83 BRUTTO)

Szampon 
do włosów Elseve
• różne rodzaje 
• opak. 400 ml 
• cena 1 opak.  

7,99* (9,83 BRUTTO)

Odżywka 
do włosów Elseve
• różne rodzaje 
• opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

7,99* (9,83 BRUTTO)

Lakier 
do włosów 
Palette
• dwa rodzaje 
• opak. 250 ml 
• cena 1 opak.  

6,59* 
(8,11 BRUTTO)

Szampon H&S
• różne rodzaje 
• opak. 360/400 ml 
• cena 1 opak.  

14,59* (17,95 BRUTTO)

Lakier/Pianka 
do włosów Nivea
• różne rodzaje i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

7,99* (9,83 BRUTTO)

Perfekcyjna 
stylizacja

Rodzinne
opakowanie

Włosy
mocne
i lśniące

Przy zakupie 
Szamponu lub 

Odżywki Pantene 
Odżywka w piance 

180 ml w cenie 
7,99 NETTO

9,99* 
(12,29 BRUTTO)

-32% PRZY 
ZAKUPIE 2 SZT.
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7Po więcej ofert wejdź na

2. Spray do ciała 
STR8
• różne rodzaje 
• opak. 85 ml 
• cena 1 opak.  

9,99* 
(12,29 BRUTTO)((1212,2929 BRUTBRUTTOTO))
3. Dezodorant 
do ciała STR8
• różne rodzaje 
• opak. 150 ml 
• cena 1 opak.  

6,99* 
(8,60 BRUTTO)

1. Kosmetyki 
do pielęgnacji 
Ziaja Men
• różne rodzaje i opak.    

10. Maszynka do golenia BIC
• wybrane rodzaje i opak. • ceny 1 opak. od:  

7,59* (9,34 BRUTTO)

7. Żel do golenia Gillette
• różne rodzaje • opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

11,99* (14,75 BRUTTO)

7 Żel do golenia Gillette

6. Maszynka do golenia Gillette
• różne rodzaje • opak. 6 szt. 
+ 2 szt. GRATIS 
• cena 1 opak.  

20,99* (25,82 BRUTTO)

6 Maszynka do golenia Gillette

5. Dezodorant/Żel pod prysznic 
Old Spice
• różne rodzaje i opak. • cena 1 opak.  

7,99* (9,83 BRUTTO)

Klasyka
męskiego
zapachu

9. Prezerwatywy Durex
• różne rodzaje 
• opak. 18 szt. • cena 1 opak.  

26,99* (29,15 BRUTTO)

8. Żel do masażu Durex
• różne rodzaje 
• opak. 50/200 ml • cena 1 opak.  

15,99* (17,27 BRUTTO)

Wszystko
dla

mężczyzny

1

2

5

8

7

10
9

6

4. Kosmetyki do golenia 
Wars Classic
• różne rodzaje i opak. • ceny 1 opak. od:  

4,59* (5,65 BRUTTO)

-35%
do

Kosmetyki 
do pielęgnacji 

Ziaja Men

43
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8 *Cena nie zawiera podatku VAT.

Suchy Szampon 
Got2B
• różne rodzaje 
• opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

12,99* 
(15,98 BRUTTO)

Odżywka ekspresowa 
Gliss Kur
• różne rodzaje 
• opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

9,99* 9,99* ((12,2912,29  BRUTTOBRUTTO))

Lakier do włosów 
Taft
• różne rodzaje 
• opak. 250 ml 
• cena 1 opak.  

7,99* 7,99* ((9,839,83  BRUTTOBRUTTO))

Kosmetyki do pielęgnacji Got2B
• różne rodzaje i opak. • cena 1 opak.  

12,99* (15,98 BRUTTO)

Olejek 
do pielęgnacji 
brody 
Got2B
• opak. 75 ml 
• cena 1 opak.  

18,99* 
(23,36 BRUTTO)

Pianka do włosów 
Taft
• różne rodzaje 
• opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

7,99* 7,99* ((9,839,83  BRUTTOBRUTTO))

Balsam do włosów 
Gliss Kur
• różne rodzaje 
• opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

8,29* 8,29* ((10,2010,20  BRUTTOBRUTTO))

Szampon do włosów 
Gliss Kur
• różne rodzaje 
• opak. 400 ml 
• cena 1 opak.  

9,15* 9,15* ((11,2611,26  BRUTTOBRUTTO))

-3330000%%%%%%%!!!
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9Po więcej ofert wejdź na

Płyn micelarny Nivea
• różne rodzaje 
• opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

9,15* (11,26 BRUTTO)

Tonik 
do mycia 
twarzy Nivea
• różne rodzaje 
• opak. 150 ml 
• cena 1 opak.  

9,15* 
(11,26 BRUTTO)

Krem do twarzy Nivea
• różne rodzaje 
• opak. 50 ml 
• cena 1 opak.  

13,59* (16,72 BRUTTO)

Żel do mycia twarzy Nivea
• różne rodzaje 
• opak. 150 ml 
• cena 1 opak.  

9,15* (11,26 BRUTTO)

Mleczko 
oczyszczające 
do twarzy Nivea
• różne rodzaje 
• opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

9,15* 
(11,26 BRUTTO)

Chusteczki 
do demakijażu 
Nivea
• dwa rodzaje 
• pak. po 25 szt. 
• cena 1 opak.  

9,15 
(11,26 BRUTTO)
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10 *Cena nie zawiera podatku VAT.

Sekret
idealnego

uśmiechu

Pasta do zębów 
Lacalut
• różne rodzaje 
• opak. 75 ml 
• ceny 1 opak. od:  

7,99* (9,83 BRUTTO)

Pasta do zębów Blend-a-med 3D White Luxe/Pro Expert
• różne rodzaje • opak. 75/100 ml 
• ceny 1 opak. od:  

5,49* (6,75 BRUTTO)

Pasty wybielajace,

pomagają w usuwaniu przebarwień powierzchniowych oraz zapo-
biegają powstawaniu nowych, chroniąc przy tym szkliwo zębów. 
Podczas stosowania szkliwo będzie rozjaśniać się stopniowo, dzięki 
czemu możemy przestać używać pasty, kiedy będziemy zadowoleni 
z koloru zębów. Zazwyczaj widoczne efekty pojawiają się po miesiącu.

Pasta do zębów 
Colodent
• różne rodzaje 
• opak. 100 ml 
• cena 1 opak.  

2,29* (2,82 BRUTTO)

Pasta do zębów Colgate
• różne rodzaje • opak. 125 ml 
• cena 1 opak.  

3,99* (4,91 BRUTTO)33,3,3,,,,9999999** ((((((4 94,994,9, 1111 BRUTBRUTRUTTOTO)))))

Pasta do zębów Colgate 
Max White One
• różne rodzaje • opak. 75 ml 
• cena 1 opak.  

5,05* (6,21 BRUTTO)

Płyn do płukania 
jamy ustnej 
Listerine
• dwa rodzaje 
• opak. 500 ml 
+ 250 ml GRATIS 
• cena 1 opak.  

12,99* 
(15,98 BRUTTO)

Pasas
MaxMax
• rróóż
• ccee

5 0

Pasta do zębów 
Blend-a-med
• różne rodzaje 
• opak. 150 ml 
• cena 1 opak.  

5,49* (6,75 BRUTTO)

Szczoteczka 
do zębów 
Colgate
• wybrane rodzaje i opak. 
• cena 1 opak.  

2,29* (2,82 BRUTTO)

*C*Ce*Cena an nie zawiewwwwww ra odatkaa ku VAT.poddddatkatkatat*Ce*CC nana niei zaaawiewwwww rara

Akcesoria 
dentystyczne Jordan
• różne rodzaje i opak. 
• cena 1 opak.  

4,39* (5,40 BRUTTO)

Piękny
i biały

uśmiech

Płyn 250 ml
GRATIS

-35%
do

Akcesoria 
dentystyczne

Jordan

50%

Przy zakupie 
dwóch 

szczoteczek, druga

TANIEJ
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Zdrowie,
czystość,

higiena

Wkładki higieniczne 
Discreet
• różne rodzaje i opak. 
• cena 1 opak.  

2,09* (2,26 BRUTTO)D elikatna emuls ja
chroni naturalną równowagę pH okolic intymnych, 
odżywia i pozwala czuć się świeżo przez cały dzień, 
chroniąc przed uczuciem dyskomfortu. Idealna do 
codziennego stosowania pod prysznicem bądź w kąpieli. Żel do higieny intymnej Biały Jeleń

• dwa rodzaje • opak. 500 ml • cena 1 opak.  

5,25* (6,46 BRUTTO)

Chusteczki 
higieniczne 
Velvet
• różne rodzaje 
i opak. 
• ceny 1 opak. od:  

2,99* 
(3,68 BRUTTO)

Chusteczki 
higieniczne 
Regina
• różne opak. 
• ceny 1 opak. od:  

3,09* 
(3,80 BRUTTO)

Dyskretne
opakowanie

Kosmetyki do higieny 
intymnej AA
• różne rodzaje i opak. 

Wkładki 
higieniczne 
Carefree
• różne rodzaje 
i opak. 
• opak. 48/60 szt. 
• cena 1 opak.  

8,99* 
(9,71 BRUTTO)

Chusteczki do higieny 
intymnej Cleanic
• różne rodzaje 
• opak. 10 szt. 
• cena 1 opak.  

2,99* (3,68 BRUTTO)

Emulsja 
do higieny 

intymnej 
Lactacyd

• dwa rodzaje 
• opak. 200 ml 
• cena 1 opak.  

7,99* 
(9,83 BRUTTO)

-40%
do

kosmetyki 
do higieny 

intymnej AA

Podpaski 
higieniczne 
Always Ultra
• różne rodzaje 
• pak. po 7-12 szt. 
• cena 1 opak.  

3,69* 
(3,99 BRUTTO)

11Po więcej ofert wejdź na
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 Lista zakupów.12 *Cena nie zawiera podatku VAT. Lista zakupów.

W naszym
salonie

beauty & SPA

3. Płyn do kąpieli
• różne rodzaje • opak. 1 l 
• cena 1 opak.  

4,99* (6,14 BRUTTO)

2. Mydło w płynie - zapas
• różne rodzaje • opak. 1 l 
• cena 1 opak.  

3,49* (4,29 BRUTTO)

1. Mydło w płynie
• różne rodzaje • opak. 500 ml 
• cena 1 opak.  

1,89* (2,33 BRUTTO)

1

2 3

4

3

*Cena nie zawiera podatku VAT

5. Krem do rąk
• opak. 125 ml • cena 1 opak.  

1,49* (1,83 BRUTTO)

2. Szampon ziołowy 
do włosów
• pak. po 3 szt. x 750 ml 
• cena 1 szt.  

3,49* (4,29 BRUTTO)

6. Wkładki higieniczne
• opak. 40 szt. • cena 1 opak.  

2,69* (2,91 BRUTTO)

4. Mydło w płynie
• różne rodzaje 
• pak. po 3 szt. x 500 ml 
• cena 1 szt.  

1,82* (2,24 BRUTTO)

1. Żel pod prysznic
• różne rodzaje 
• pak. po 3 szt. x 500 ml 
• cena 1 szt.  

1,99* (2,45 BRUTTO)

3. Mydło w płynie
• różne rodzaje • opak. 5 l 
• cena 1 opak.  

5,99* (7,37 BRUTTO)

7. Podpaski
• dwa rodzaje 
• opak. 18/20 szt. 
• ceny 1 opak. od:  

3,99* (4,31 BRUTTO)
5

6

7

Przyjemny 
zapach

1

2
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C zas
na

przerwę

Herbata Big-Active 
PU-ERH
• cytrynowa 
• opak. 40 tor. 
• cena 1 opak.  

3,99* (4,91 BRUTTO)

Herbata funkcjonalna 
Zioła Mnicha
• wybrane rodzaje 
• opak. 20 tor. • cena 1 opak.  

3,29* (4,05 BRUTTO)

Kawa zbożowa Inka
• magnez • błonnik • wapń 
• pak. po 1/6 szt. x 100 g 
• cena 1 szt.  

4,99* (5,39 BRUTTO)

Łagodny
i delikatny

smak

Herbata owocowa Bifix
• wybrane smaki 
• opak. 25 tor. 
• cena 1 opak.  

2,59* (3,19 BRUTTO)

Owocowo-
-słodki
smakHerbata ekspresowa Astra Rooibos

• opak. 75 tor. • cena 1 opak.  

5,99* (7,37 BRUTTO)

Kawa 
rozpuszczalna 
Nescoré
• opak. 260 g 
• cena 1 opak.  

13,99* 
(17,21 BRUTTO)

Herbata zielona 
Teekanne
• wybrane rodzaje 
• opak. 20 kop. 
• cena 1 opak.  

3,25* 
(4,00 BRUTTO)

• spalanie • trawienie
• opak. 20 tor. • cena 1 opak.  

3,59* (4,42 BRUTTO)

13Po więcej ofert wejdź na
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*Cena nie zawiera podatku VAT.

Komfort
każdego

dnia

Końcówki CrossAction EB20-8
• pasują do wszystkich szczoteczek Oral-B 
• opak. 8 szt. • cena 1 opak.  

67,19* (82,64 BRUTTO)

Ciśnieniomierz naramienny TMA-875B
• pamięć 2 x 60 wyników wraz z godziną i datą pomiaru 
• zakres pomiaru ciśnienia: 0-299 mmHg • zakres pomiaru 
tętna: 40-200 uderzeń/min • dokładność: +/- 3 mmHg 
tętno: +/- 5 uderzeń/min • funkcja wykrywania 
objawów arytmii serca  

59,90* (64,69 BRUTTO)

Maszynka do golenia 
S1100/04
• zasilanie sieciowe 
• system ostrzy CloseCut 
• 4-kierunkowe głowice Flex  

87,90* (108,12 BRUTTO)

Depilator HP6422/01
• zasilanie sieciowe • 21 metalowych 
dysków depilujących • dwa ustawienia 
prędkości • głowica depilująca 
z możliwością mycia 
• ergonomiczny uchwyt  

72,90* (89,67 BRUTTO)

Końcówki 
CrossAction 
EB50-4
• pasują do 
wszystkich 
modeli szczoteczek 
Oral-B, oprócz serii 
Sonic i Pulsonic 
• specjalne, 
ustawione 
pod kątem włosie 
skuteczniej dociera 
do przestrzeni 
międzyzębowych 
i innych trudno 
dostępnych miejsc 
• opak. 4 szt. 
• cena 1 opak.  

49,99* 
(61,49 BRUTTO)

Szczoteczka elektryczna Vitality 
Precision Clean + pasta Blend-a-med 
Pro Expert 75 ml
• 7600 ruchów oscylacyjno-rotacyjnych/min 
• tryb czyszczenia codziennego Daily Clean i 2D 
• wbudowany timer  

66,90* (82,29 BRUTTO)

Szczoteczka elektryczna Pro 750
• technologia 3D 
• 8800 ruchów oscylacyjnych/min 
• 20 000 ruchów pulsacyjnych/min 
• wbudowany timer 
• dopasowana do 6 różnych 
końcówek  

115,00* (141,45 BRUTTO)

Ciśnieniomierz nadgarstkowy SBD1470
• wyświetlacz LCD • funkcja automatycznego 
wyłączania • wskaźnik niskiego poziomu baterii 
• zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg 
• pamięć do 60 pomiarów • ostrzeżenie 
o arytmii serca  

39,99* (43,19 BRUTTO)

Szczoteczka elektryczna 
Kids Frozen lub Star Wars
• 7600 ruchów 
oscylacyjno-rotacyjnych/min 
• 2-minutowy timer • gumowa rączka 
• dla dzieci od 3. roku życia  

59,90* (73,68 BRUTTO)

W zestawie 
etui

podróżne

Doskonała 
dla Twojego 

dziecka

Uniwersalny 
mankiet na ramię

od 22 cm
do 33 cm
obwodu 

14
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Suszarka do włosów 
CV5351/CV5361
• moc 2100 W 
• funkcja Respect zapewniająca 
ochronę włosów podczas suszenia 
• funkcja jonizacji 
• 3 ustawienia temperatury 
• 2 prędkości nadmuchu 
• zimny nawiew powietrza 
• innowacyjny potrójny koncentrator  

66,99* (82,40 BRUTTO)

Suszarka do włosów 
PHD5962
• moc 2200 W 
• 2 ustawienia siły nadmuchu 
• 3 ustawienia temperatury 
• koncentrator powietrza 
• dyfuzor  

69,99* (86,09 BRUTTO)

Masażer do stóp 
SC-FM20104
• moc 75 W 
• 3 wymienne końcówki masujące 
• dwie pary rolek masujących 
• 3 tryby pracy  

79,99* (98,39 BRUTTO)

Maszynka do strzyżenia włosów 
SC-HC63C57
• moc 8 W • dwa 9-pozycyjne 
ostrza do obcinania włosów 
i stylizacji brody • funkcja 
pracy przewodowej 
i bezprzewodowej 
• wbudowany 
akumulator 
wystarczający 
na 45 min pracy  

42,99* 
(52,88 BRUTTO)

Przepis
na piękne

włosy

• i•••• iii••••• i• i••• innonnnonnonnonnnonnnnonnnonnon

66,
Szczotka z jonizacją 
Quattro-Ion PHB5363
• zastosowana technologia ułatwia 
układanie włosów i ogranicza 
ich elektryzowanie 
• wysokiej jakości 
mieszane włosie 
• zasilanie bateryjne 
• wyjmowana 
poduszeczka szczotki  

79,99* (98,39 BRUTTO)

Szczoteczka 
do twarzy 
SC-CA301F05
• system Sonicare 
• zasilanie: 
bateria 1 AA 1,5 V 
• 2 poziomy prędkości 
• 2 nasadki: sylikon 
oraz nylon  

24,99* 
(30,74 BRUTTO)

Pilnik do stóp SC-CA304PS11
• obrót wałka ściernego o 360 stopni • 3000 obr./min • delikatne szlifowanie 
i polerowanie, wygładzania suchego, szorstkiego i zrogowaciałego naskórka 
na stopach • wodoodporna obudowa  

39,99* (49,19 BRUTTO)

Lokówka CurlCeramic HP8602/00
• powłoka ceramiczna 
• śr. 16 mm 
• temp. nagrzewania 
do 190°C 
• czas nagrzewania 60 sek. 
• automatyczne wyłączanie 
• wskaźnik gotowości  

49,99* (61,49 BRUTTO)

seeek. k.k.k.
zaniiiie eeee

Ceramiczna 
powłoka

Relaks dla 
Twoich stóp

Suszarka do włosów 
HD70I26
• moc 2200 W • 2-stopniowa 
regulacja nadmuchu • 3 tryby 
ustawień temperatury 
• koncentrator • uchwyt 
do zawieszenia  

42,99* (52,88 BRUTTO)

15Po więcej ofert wejdź na
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Centrum Zaopatrzenia MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w „Ofercie MAKRO” 

oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów. Zdjęcia umieszczone w „Ofercie MAKRO” mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Prezentowane ceny obowiązują 

wyłącznie przy zakupie w halach MAKRO – nie obowiązują w dostawach. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN. *Cena nie zawiera podatku VAT. Wszystkie produkty prezentowane w tej ofercie (z wyjątkiem produktów chemii 

i kosmetyków marek ARO, Fine Life) posiadają ceny promocyjne i oznaczone są w halach czerwoną etykietą. Tym samym nie są one objęte programem bonusowym.

Oferta ważna w halach:
Białystok tel. (85) 662 95 00, Bielsko-Biała tel. (33) 828 75 00, Bydgoszcz tel. (52) 349 65 00, Częstochowa tel. (34) 377 95 00, Gdynia tel. (58) 628 85 00, Katowice  tel. (32) 207 95 00, 
Kielce tel. (41) 365 05 00, Kraków - Jasnogórska tel. (12) 293 85 00, Kraków - Zakopiańska tel. (12) 254 25 00, Lublin tel. (81) 749 45 00, Łódź tel. (42) 631 85 00, Olsztyn tel. (89) 525 45 00, 
Opole tel. (77) 400 15 00, Poznań tel. (61) 827 85 00, Przejazdowo k. Gdańska tel. (58) 300 65 00, Rybnik tel. (32) 429 55 00, Rzeszów tel. (17) 866 85 00, Sosnowiec tel. (32) 299 05 00, 
Szczecin tel. (91) 469 55 00, Warszawa - Al. Jerozolimskie tel. (22) 576 15 00, Warszawa-Bielany tel. (22) 569 25 00, Wrocław tel. (71) 316 05 00, Zabrze tel. (32) 273 55 00, 
Ząbki k. Warszawy tel. (22) 771 55 00. 
Niepełna oferta w halach: Koszalin tel. (94) 344 95 00, Toruń tel. (56) 619 95 00.

52)

Twoje
studio

fryzur

Szybkie 
i delikatne 
suszenie

Lokówko-suszarka CF9530
• moc 1000 W • nawiew zimnego 
powietrza • funkcja jonizacji 
• akcesoria: 2 szczotki 
z naturalnym włosiem  

  13900*
170,97

HIT CENOWY

BRUTTO

Maszynka do strzyżenia QC5115/15
• ostrze ze stali szlachetnej 
• zaokrąglone ostrza i nasadki 
• wbudowana regulowana nasadka grzebieniowa 
• 11 ustawień długości: 3-21 mm 
lub 0,5 mm bez nasadki grzebieniowej 
• zasilanie sieciowe  

Suszarka do włosów HP8103
• moc 1400 W • 2-stopniowa regulacja nadmuchu 
• koncentrator • uchwyt do zawieszenia  

  2990*
36,78

HIT CENOWY

BRUTTO

Trymer 7w1 MG3720/15
• w zestawie 7 nasadek, 
w tym 5 nasadek do przycinania 
zarostu i włosów 
• samoostrzące się ostrza ze stali 
• do 60 min bezprzewodowego 
działania 
• zmywalne nasadki  

  8999*
110,69

HIT CENOWY

BRUTTO

Ciche
działanie

  4990*
61,38

HIT CENOWY

BRUTTO
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